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Absztrakt

Az er®sen kölcsönható kvark-gluon plazma felfedezése volt az utóbbi évtizedek egyik legfontosabb
eredménye a nagyenergiás nehézion-�zikában, a létrejöv® anyag tulajdonságai azonban a mai na-
pig sem tökéletesen ismertek. Az egyik nyitott kérdés a forró maganyag térid®beli szerkezetének
részleteire vonatkozik. Ezt az ütközés során keletkez® részecskék korrelációinak mérésével vizs-
gálhatjuk. Ez a terület R. Hanbury Brown és R. Q. Twiss csillagászati munkája, illetve Glauber
és társai által végzett részecske�zikai kutatások nyomán teljesedett ki. Az el®bbiekr®l elnevezett
HBT mérések a nagyenergiás nehézion-�zika ma már gyakran használt eszközei a femtométe-
res tartományba es® geometria feltérképezésére. A nehézion-ütközésekben keletkez® kvark-gluon
plazma a létrejötte után gyorsan h¶l és tágul, majd egy kritikus h®mérsékletet elérve lejátszódik
a kvark-hadron kifagyás, amely során hadronok keletkeznek. A Bose�Einstein-korrelációk mérése
során a kifagyáskor keletkez® részecskék korrelációs függvényeit vizsgáljuk. Ezen méréseknél so-
káig azzal a közelítéssel éltek, hogy a részecskekibocsátás térbeli valószín¶ségét egy Gauss jelleg¶
eloszlás írja le: ez a centrális határeloszlás-tétel alkalmazhatóságát tételezi fel. Az újabb kísérleti
eredmények azonban rámutattak arra, hogy a Gauss-eloszlás alakú forrásfüggvény nem írja le
elfogadhatóan a kísérleti adatokat, és az általánosabb, Lévy-eloszlású forrásfüggvény segítségé-
vel lehet kielégít®en magyarázni a meg�gyelt jelenségeket. A Lévy-eloszlás megjelenésének oka
a táguló közegben kialakuló anomális di�úzió lehet. Nehézion-ütközésekben a Lévy-exponens
vizsgálatát eddig kizárólag egydimenziós impulzusváltozóval végeztek, azonban a térid®szerkezet
vizsgálatához elengedhetetlen a háromdimenziós korrelációs függvények mérése. Munkám során a
PHENIX kísérlet által rögzített adatok háromdimenziós analízisét végeztem el. A három különbö-
z® homogenitási hossz megmérésével a forrás háromdimenziós geometriai méretét jellemezhetjük,
illetve a gömbszimmetrikus közelítést®l való eltérést vizsgálhatjuk. A rendszerben a korreláció
er®sségét jellemz® paraméter mérésével a mag-glória modell interpretációjában a rezonanciákból
származó részecskék arányát tudjuk mérni. A forrás alakját és stabilitását a Lévy-index jellemzi,
amely megmutatja többek között, hogy mennyire volna jogos a Gauss közelítés, illetve a kvark-
hadron átalakulás kritikus pontjának jeleit is segíthet megtalálni.

1



Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 3
1.1. Az �srobbanástól a nehézion-ütközésekig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2. A PHENIX kísérlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3. Az er®sen kölcsönható kvark-gluon plazma jelei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2. A HBT-e�ektus és a Bose�Einstein-korrelációk 7
2.1. Bose�Einstein-korrelációk a nehézion-ütközésekben . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2. A Lévy-típusú forrásfüggvény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3. A mag-glória modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.4. A Coulomb-kölcsönhatás szerepe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3. Háromdimenziós Lévy HBT analízis a PHENIX kísérletnél 14
3.1. Korrelációs függvények mérése, eseménykeverés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.2. Eseményszelekció és részecskevágások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.3. Együttmozgó párkoordináta-rendszer, kinematikai változók . . . . . . . . . . . . . 17
3.4. A Coulomb-korrekció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.5. A modellparaméterek illesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.6. Szisztematikus hibák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4. Eredmények 23
4.1. Lévy-skálaparaméterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.2. A Lévy-stabilitási index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.3. A korreláció er®ssége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.4. Illesztések rögzített Lévy-exponenssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

5. Összefoglalás 27

Hivatkozások 29

A. Függelék 31
A.1. Szisztematikus hibaforrások hatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
A.2. Illesztési határok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2



1. Bevezetés

A körülöttünk lév® világban tapasztalható jelenségeket négy alapvet® �zikai kölcsönhatás se-
gítségével tudjuk leírni. A gravitáció és az elektrodinamika következményeivel lépten-nyomon
találkozhatunk a hétköznapokban, illetve a gyenge kölcsönhatás radioaktív bomlásokban ját-
szott szerepe is szembet¶n®en alakítja az életünket a nukleáris technológia megjelenése óta.
Az er®s kölcsönhatással is a nukleáris technológiák révén találkozhatunk, illetve az atommagok
szintjén és az annál kisebb méretskálán határozza meg alapjaiban a világunk arculatát. Az er®s
kölcsönhatásban résztvev® elemi részecskék a kvarkok és a gluonok. Ezek a részecskék rendelkez-
nek egy olyan kvantumszámmal, amelyet színtöltésnek nevezünk. Ezen részecskék kölcsönhatását
leíró kvantumelméletet kvantum-színdinamikának (QCD) nevezzük. Ezzel az elmélettel kapcso-
latban számos érdekes kérdés és jelenség felvet®dik. Ezek közül az egyik a kvarkbezárás jelensége,
amely leegyszer¶sítve azt jelenti, hogy hétköznapi körülmények (alacsony h®mérséklet és s¶r¶ség)
mellett nem tudunk szabad színes részecskéket, kvarkokat meg�gyelni. Mindig csak az általuk
felépített, színtöltésre nézve semleges (�fehér�) részecskéket, ún. hadronokat látunk. Egy másik
jelenség az aszimptotikus szabadság, amely az elmélet extrém nagy energiákon való viselkedését
jellemzi. Megfelel® körülmények között a hadronokból a színes részecskék ki tudnak szabadulni
és a köztük lév® kölcsönhatás er®ssége az energia végtelenig tartó növelésével nullához tart.

1.1. Az �srobbanástól a nehézion-ütközésekig

A körülöttünk lév® világot a hétköznapi, atomos anyag alkotja. Ha egyre közelebbr®l vizsgáljuk
a ma létez® nagy méret¶ és bonyolult struktúrákat, akkor felfedezhetjük az atomos anyag alko-
tóelemeit: a molekulákat felépít® atomokat, az atomokon belül az atommagot és az elektronokat,
az atommagban a protonokat és a neutronokat. Ám ezek a részecskék is összetettek és bonyolult
szerkezetük van, amelyet az ®ket alkotó kvarkok és gluonok, valamint ezek kölcsönhatása alakít.
Ahhoz azonban, hogy ilyen aprólékos képet kapjunk az anyagról, igen különleges körülmények
szükségesek, amelyek természetesen is kialakulhatnak, vagy megpróbálhatjuk mi magunk el®-
állítani ®ket. Az Univerzum ma nagyjából 13,7 milliárd éves [1] és hatalmas méret¶, komplex
rendszerek uralják: bolygók, csillagok, galaxisok és galaxishalmazok töltik be a világot. Ahogy
az 1. ábra illusztrálja, id®ben visszafele haladva, és az �srobbanáshoz közeledve elt¶nnek a bo-
nyolult struktúrák. Volt, amikor nem léteztek galaxisok és az els® csillagok sem gyulladtak még
ki. Volt mikor nem léteztek még bonyolult molekulák, s®t nehéz elemek sem. Az �srobbanás
után kevesebb mint egymilliomod másodperccel pedig még nemcsak az atomok nem léteztek, de
az atommagokat alkotó protonok és neutronok sem. Ehelyett az ®ket alkotó, er®sen kölcsönható
részecskék forró és s¶r¶ egyvelege, a kvark-gluon plazma (QGP) töltötte be az Univerzumot. En-
nek megfelel®en, ha ezt a különleges halmazállapotú maganyagot szeretnénk vizsgálni, akkor az
�srobbanás utáni világ tulajdonságait kell rekonstruálni. Ehhez �mini-®srobbanásokat� hozunk
létre a laborban, ultra-relativisztikus nehézion-ütközések formájában [2,3].

A részecskegyorsítókban elektronjaiktól megfosztott nehéz atommagok nyalábjait gyorsítják
és irányítják mágneses illetve elektromos terek segítségével. Ezekben a berendezésekben képesek
majdnem fénysebességgel haladó részecskékb®l álló, fókuszált nyalábokat létrehozni, amelyeket
keresztezve a nyalábokat alkotó ionok összeütköznek. Az ilyen nagyenergiás ütközéseket az ütkö-
zési pont köré telepített detektorrendszerek segítségével tudják vizsgálni. A nehézion-ütközések
során sok bonyolult folyamat lezajlik, aminek végeredményeképpen különböz® részecskék repül-
nek szét. Az els®dleges cél ezen részecskék detektálása: töltésük, sebességük és tömegük megmé-
rése. Ezután a rögzített adatok további kiértékelése révén tudjuk az ütközés id®beli lefolyását és
az er®sen kölcsönható anyag tulajdonságait vizsgálni.
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1. ábra. Az Univerzum története az �srobbanástól napjainkig.

1.2. A PHENIX kísérlet

A világon több helyszínen végeznek nehézion-�zikai kísérleteket, ezek közül talán a három legfon-
tosabb helyszín az európai Nagy Hadronütköztet® (Large Hadron Collider, azaz LHC), a Szuper
protonszinkrotron (Super Proton Synchrotron, azaz SPS) és Amerikában a Brookhaveni Nemzeti
Laboratóriumban m¶köd® Relativisztikus Nehézion-ütköztet® (Relativistic Heavy Ion Collider,
azaz RHIC). A PHENIX kísérlet (Pioneering High Energy Nuclear Interaction eXperiment) a
RHIC egyik kísérlete, amely 2000-t®l kezdve 2016-ig rögzített adatokat [4]. Ez alatt számos külön-
böz® ütközési rendszert (proton-proton, proton-ion és ion-ion) és ütközési energiát vizsgáltak. Az
ütközési energiát a tömegközépponti rendszerben az egy nukleonra jutó energia jellemzi. A rögzí-
tett adatok változatossága általánosan azt a célt szolgálja, hogy ez által behatóan vizsgálhassuk
az er®sen kölcsönható maganyag tulajdonságait. Az általam végzett analízishez a

√
sNN = 200

GeV energiájú arany-arany (Au+Au) ütközések adatait használtam.

1.2.1. A detektorrendszer felépítése

A PHENIX kísérlet detektorainak elrendezése a 2. ábrán látható: két-két középs® és müon karban
helyezkednek el, illetve a nyalábcs®höz legközelebb találhatóak az eseménykarakterizációs detek-
torok. Az utóbbiak az ütközésekkel kapcsolatos általános információkat szolgáltatnak: történt-e
ütközés, hol volt az ütközés, és mekkora volt annak centralitása, azaz hogy az atommagok mennyi-
re fedtek át az ütközésnél. Ilyen eseménykarakterizációs detektorok a Beam Beam Counter (BBC)
és a Zero Degree Calorimeter (ZDC). Ezek közül a BBC szolgáltatja a Minimum Bias triggert
egy eseménynél. Egy esemény akkor felel meg a Minimum Bias triggernek, ha az északi és a
déli kar irányába is érkezik legalább 2 beütés, ezek az események a �legáltalánosabbak� abban
az értelemben, hogy a lehet® legkisebb elfogultsággal (az esemény jellegére vonatkozó speci�kus
kritériummal) rögzítik az adatokat.

A középs® és müon karok detektorai ezzel szemben az egyes részecskék tulajdonságait mérik.
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2. ábra. A PHENIX detektorrendszerének 2010-es illusztrációja a nyalábra mer®leges, transzverz
síkban (bal oldal) és a nyalábirányú síkban (jobb oldal).

A detektorrendszer része egy központi mágnes is, aminek hatására a töltött részecskék pályája
elgörbül. Ez lehet®séget biztosít arra, hogy a töltött részecskék pályáját mérve meghatározzuk
azok impulzusát. Erre nyomkövet® detektorokat használunk: a Pad Chambert (PC) és a Drift
Chambert (DCH). A részecskéket a tömegük ismeretében tudjuk azonosítani, a tömegüket pe-
dig az impulzusuk és a sebességük ismeretében meg tudjuk határozni. A részecskék sebessége
meghatározható azok repülési idejéb®l, amelyet a Time of Flight (ToF) detektorok mérnek. A
részecskeazonosításra használhatóak még a kaloriméterek is; a PHENIX kísérletnél a fotonokat a
legküls® elektromágneses kaloriméterek (kétféle EMC: PbSc és PbGl) azonosítják, azok energiá-
jának mérésével. A hadronok azonosítására azonban itt a repülési id®t használják els®sorban. Az
elektronokat a Ring Imaging Cherenkov (RICH) detektorok segítségével azonosíthatjuk, mivel
azok sebessége nagyobb, mint a közegbeli fénysebesség, így Cherenkov-sugárzást bocsátanak ki.
A nagy áthatolóképesség¶ müonokat pedig a müon karokban lév® Muon Tracker (MuTr) és Muon
Identi�er (MuId) detektorok segítségével tudjuk észlelni.

1.3. Az er®sen kölcsönható kvark-gluon plazma jelei

A nehézion-ütközések során az atommagokra tekinthetünk kiterjedt objektumokként, így az üt-
közést jellemezhetjük egy impakt paraméterrel. Ezzel szinte megegyez® fogalom a centralitás,
amely az ütköz® atommagok átfedését méri százalékosan. Így a 0− 10%-os centralitás felel meg
az ütközések azon tizedének, ahol az atommagok legjobban átfedtek, és a 90 − 100% felel meg
az ütközések legperiférikusabb tizedének.

1.3.1. Magmódosulási faktor

Több kísérleti eredmény vezetett el annak felfedezéséhez, hogy a nehézion-ütközések során egy
er®sen kölcsönható közeg jön létre, amelyet kvark-gluon plazmának nevezünk [4�7]. Az egyik
els® ilyen eredményt a magmódosulási faktor RAA mérése adta [8]. Ennek a mérésnek az alapja
az, hogy valamilyen módon összehasonlítjuk a nehézion-ütközéseket, tehát sok nukleon-nukleon
ütközést azzal, amit a proton-proton ütközésekb®l várnánk. Ehhez vesszük az adott impulzussal
keletkez® részecskék számát a nehézion-ütközésekben, és ezt elosztjuk a nehézion-ütközésben
végbemen® elemi (nukleon-nukleon) ütközések számával, szorozva a proton-proton ütközésben
keletkez® megfelel® impulzusú részecskék számával:

RAA =
(adott impulzusú részecskék nehézion-ütközésben)

(elemi ütközések száma) · (adott impulzusú részecskék p+p ütközésben)
. (1)

Ha megvizsgáljuk ezt a mennyiséget különböz® centralitású eseményekre és különböz® típusú ré-
szecskékre, akkor igen érdekes jelenséget tapasztalhatunk, amelyet vázlatosan a 3. ábra illusztrál.
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3. ábra. A magmódosulási faktor illusztrációja fotonok és pionok esetén.

Egyrészt fotonok esetén ez az arány centralitástól függetlenül nem tér el 1-t®l, tehát éppen annyi
foton keletkezik, amennyit a p+p ütközések alapján várunk. Azonban, ha hadronokat vizsgá-
lunk, például pionokat, akkor azt tapasztaljuk, hogy a magmódosulási faktor értéke eltér 1-t®l,
és a részecskék impulzusának növelésével az eltérés is n®. Továbbá ez a jelenség centralitásfügg®,
leegyszer¶sítve azt látjuk, hogy minél centrálisabb egy ütközés, annál inkább 1 alatti értéket
kapunk. Ennek kvalitatív magyarázata, hogy nehézion-ütközésekben létrejön valamilyen er®sen
kölcsönható közeg, ami a fotonok számára átlátszó, viszont az er®s kölcsönhatásban résztvev®
részecskék, így a hadronok számára nem az, és a közegben haladva a részecskék lefékez®dnek,
így kevesebb nagy impulzusú részecskét detektálunk. A lefékez®dés mértéke pedig azzal arányos,
hogy mekkora térfogatban van jelen ez az er®sen kölcsönható közeg. Tehát a centrális ütközé-
sekben, ahol az atomok nagy térfogatban átfednek, kapjuk az egyt®l jobban eltér® módosulási
faktort.

1.3.2. Elliptikus folyás és kollektív viselkedés

Az újfajta közeg létrejöttének és annak folyadékszer¶ jellegének egyik els® kísérleti bizonyítéka
az úgynevezett elliptikus folyás megmérése [9�11]. Ehhez el®ször a periférikus ütközésekben kell
az ütközési régió alakját �gyelembe vennünk. Ezekben az eseményekben az atommagok els® kö-
zelítésben kiterjedt gömbök (vagy lapított �palacsinták�, ha a relativisztikus sebességek miatti
Lorentz-kontrakciót is számításba vesszük), amelyek periférikus ütközések esetén egy ellipszoidá-
lis (�szivar alakú�) tartományban fednek át, ahogyan azt a 4. ábra is illusztrálja. Ez után a kezdeti
geometriai alakot a nyalábirányra mer®leges, azaz a transzverz síkban Fourier-sorba fejthetjük
polár koordináták segítségével a következ® módon:

F (ϕ) =
∑

εn cos(n(ϕ− ψ)), (2)

ahol a ψ a reakciósík szögét jelöli. A fentiek alapján a meghatározó együttható periférikus üt-
közéseknél az ε2. A kezdeti geometriát nem tudjuk közvetlenül mérni, azonban a végállapotbeli
eloszlásokat megmérhetjük. Így megnézhetjük azt, hogy a kezdeti anizotrópia hogyan transzfor-
málódik át a végállapotbeli eloszlásokba. Ha kölcsönhatás nélküli, vagy csak gyengén kölcsönható
hadron gáz jön létre a nehézion-ütközésekben, akkor a kezdeti geometriai anizotrópia nem jelen-
ne meg a végállapotban. Abban az esetben pedig, ha megjelenik, akkor azt mondhatjuk, hogy
a közeg mutat kollektív viselkedést és ez a folyadékokra jellemz® tulajdonság. Ha megvizsgáljuk
a különböz® részecskék impulzuseloszlását a transzverz síkbeli szög (azimut szög) függvényében,
akkor ezt az eloszlást is felírhatjuk Fourier-sor alakjában:

N(pT, ϕ) = N0(pT)
(

1 + 2
∑

vn cos(n(ϕ− ψ))
)
. (3)
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4. ábra. Az ütköz® atommagok illusztrációja periférikus ütközések esetén, ahol a kezdeti geomet-
ria ellipszoidális.

A mérések alapján azt látjuk nehézion-ütközésekben, hogy a különböz® vn együtthatók közül pe-
riférikus ütközések esetén a v2 értéke a legnagyobb, ezt nevezzük elliptikus folyásnak. Magasabb
rend¶ anizotrópiákkal is találkozhatunk (v3, v4, · · · ), amelyek annak köszönhet®ek például, hogy
az atommagon belül a nukleonok véges száma további eltérést okoz a gömbszimmetrikus vagy
az elliptikus geometriától. A részecskék ilyen módon is kimérhet® kollektív viselkedése annak
indikátora, hogy az ütközésben létrejöv® újfajta közeg folyadékként viselkedik. A folyadékkép
helyességét meger®síti az is, hogy a nehézion-ütközések id®fejl®désének leírására nagyon jól al-
kalmazhatóak hidrodinamikai modellek [12�15].

Az újabb mérések nagyon érdekes eredményeket adtak az elliptikus folyással kapcsolatban,
ugyanis ki tudták mutatni az ilyen kollektív viselkedést különböz® �kis� rendszerekben is. A PHE-
NIX kísérletnél megmérték az elliptikus folyást proton-arany (p+Au), deutérium-arany (d+Au)
és hélium-arany (3He+Au) ütközésekben is [16]. Ezen kívül más kísérleteknél is vizsgálták a
kollektív viselkedést ion-ion ütközést®l különböz® rendszerekben, például a CMS kísérlet proton-
proton ütközésekben is tudott elliptikus folyást mérni [17]. Ezek az eredmények sok új kérdést
vetettek fel, melyek közül számos még megválaszolatlan. Így a proton-proton ütközések refe-
renciarendszerként való használata sem tisztázott dolog, illetve a �kis� rendszerekben mérhet®
kollektivitás interpretációja sem egyértelm¶.

2. A HBT-e�ektus és a Bose�Einstein-korrelációk

A HBT-jelenség felfedezése, és els® matematikai formalizálása Robert Hanbury Brown és Richard
Quintin Twiss nevéhez f¶z®dik [18], akikr®l a jelenség a nevét kapta. A kísérlet során, ahol el®-
ször látták ezt a jelenséget, rádióteleszkópokkal galaxisok intenzitás�uktuációit vizsgálták. Kett®
detektort a pontszer¶ forrás felé fordítva azt találták, hogy a detektorok távolságát változtat-
va intenzitáskorrelációt tudnak mérni. Ennek a korrelációs függvénynek az alakjából pedig meg
tudták határozni a távoli forrás látszólagos méretét. Így tehát nagyon nagy távolságból pont-
szer¶nek t¶n® források méretét lehet meghatározni. Nem sokkal kés®bb optikai teleszkópokkal is
vizsgálták a jelenséget, és így sikerült meghatározniuk például a Szíriusz nev¶ csillag átmér®jét
is [19].

Ezzel szinte egyid®ben Glauber és munkatársai egy analóg jelenséget kezdtek vizsgálni a
nagyenergiás részecske�zikában, ahol azonosított pionok intenzitáskorrelációit vizsgálták proton-
antiproton ütközésekben [20]. Ilyen módon a nehézion-ütközésekben lehet®ségünk van arra, hogy
korrelációs függvények mérésével meghatározzuk a részecskekibocsátó forrás, azaz a kvark-gluon
plazma kifagyáskori geometriáját. A nehézion-�zikában a jelenség magyarázatát a bozonok (pl.
pionok) hullámfüggvényének szimmetrizálásában kereshetjük. A megmért kétrészecske korreláci-
ós függvényeket pedig HBT, vagy Bose�Einstein-korrelációknak nevezik. Ahogy azt kés®bb látni
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fogjuk, a kölcsönhatásmentes esetben a részecskék forrásfüggvénye és a korrelációs függvény kö-
zötti kapcsolatot Fourier-transzformációval teremthetjük meg.

2.1. Bose�Einstein-korrelációk a nehézion-ütközésekben

Munkám során a PHENIX kísérlet által rögzített adatokon mértem kétrészecske korrelációs függ-
vényeket. Ezek de�níciója a következ®:

C2(p1,p2) =
N2(p1,p2)

N1(p1)N1(p2)
. (4)

Itt N2(p1,p2) és N1(p) a kett®- és egyrészecske impulzuseloszlás, amelyeket a forrásfüggvény,
S(x,p), amely megadja a p impulzusú részecske x helyen való keletkezésének valószín¶ségét
illetve az egy- és kétrészecske hullámfüggvények (ψp(x) és ψp1,p2(x1,x2)) ismeretében a követ-
kez®képp számolhatunk ki:

N1(p) =

∫
dxS(x,p)|ψp(x)|2, (5)

N2(p1,p2) =

∫
dx1dx2S(x1,p1)S(x2,p2)|ψp1,p2(x1,x2)|2. (6)

Ha élünk azzal a feltevéssel, hogy egyrészecske esetben a hullámfüggvény síkhullámnak felel meg,
akkor |ψp(x)|2 = 1, így az integrálban nem játszik szerepet. A kölcsönhatásokat elhanyagolva
a kétrészecske hullámfüggvény is igen egyszer¶ alakban írható, a szimmetrizált hullámfüggvény
segítségével:

ψp1,p2(x1,x2) =
1√
2

(
ei(p1x1+p2x2) + ei(p1x2+p2x1)

)
=

1√
2
ei2KR

(
eikr + e−ikr

)
, (7)

ahol bevezettem a relatív q = (p2 − p1), r = x2 − x1 illetve az átlagos K = p1 + p2/2 és
R = (x1 + x2)/2 mennyiségeket. Ezek felhasználásával a kétrészecske hullámfüggvény abszolút-
értékének négyzete felírható a következ® alakban:

|ψp1,p2(x1,x2)|2 = cos2(2qr) = 1 + cos(qr). (8)

Így a kétrészecske impulzuseloszlást a következ®képp írhatjuk fel:

N2(p1,p2) =

∫
dx1dx2S(x1,p1)S(x2,p2) (1 + cos(qr)) =

=

∫
dx1S(x1,p1)

∫
dx2S(x1,p1) +

1

2

∫
dx1dx2S(x1,p1)S(x2,p2)

(
eiqr + e−iqr

)
=

=

∫
dx1S(x1,p1)

∫
dx2S(x1,p1) +

1

2

∫
dx1dx2S(x1,p1)S(x2,p2)

(
eiqx1e−iqx2

)
+

+
1

2

∫
dx1dx2S(x1,p1)S(x2,p2)

(
eiqx2e−iqx1

)
=

= S̃(0,p1)S̃(0,p1) +
1

2

[
S̃∗(q,p1)S̃(q,p2) + S̃(q,p1)S̃∗(q,p2)

]
.

(9)

Itt egy f(x) függvény Fourier-transzformáltját f̃(q)-val jelöltem, illetve a g függvény komplex
konjugáltját g∗-gal jelölöm. Felhasználtam továbbá azt az azonosságot, hogy egy függvény integ-
rálja a teljes térre megegyezik a térváltozó szerinti Fourier-transzformáltjának a 0 pontban vett
értékével:

∫
f(x)dx = f̃(0). A fentieket felhasználva a kétrészecske korrelációs függvény felírható

a következ® alakban:

C2(p1,p2) =
S̃(0,p1)S̃(0,p2) + 1

2

[
S̃∗(q,p1)S̃(q,p2) + S̃(q,p1)S̃∗(q,p2)

]
S̃(0,p1)S̃(0,p2)

. (10)
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Ha feltesszük azt, hogy a korrelációs függvény mérésénél a vizsgált részecskék impulzusa nagy-
jából megegyezik, azaz p1 ≈ p2, akkor felhasználva az átlagos impulzust (K) tovább tudjuk
egyszer¶síteni a korrelációs függvény alakját:

C2(q,K) = 1 +
|S̃(q,K)|2

|S̃(0,K)|2
. (11)

Ezzel tetsz®leges S(x,p) forrásfüggvény mellett megkaptuk a korrelációs függvény alakját, ab-
ban az esetben, ha a rendszerben nincsen kölcsönhatás. A fenti kifejezés tovább alakítható, ha
bevezetjük a pár-forrásfüggvényt:

D(r,K) =

∫
dRS(R + r/2,K)S(R− r/2,K). (12)

Ekkor a korrelációs függvény alakja a következ® lesz:

C2(q,K) = 1 +
D̃(q,K)

D̃(0,K)
, (13)

ahol D̃(q,K) a pár-forrásfüggvény r helyváltozó szerinti Fourier-transzformáltja. Ekkor a pár-
forrásfüggvényt a korrelációs függvényb®l inverz Fourier-transzformációval kaphatjuk meg. Érde-
mes megemlíteni, hogy nem csak kétrészecske korrelációkat lehet mérni, hanem további érdekes
információt szolgáltathat például háromrészecske korrelációk mérése is. A továbbiakban én a
kétrészecske korrelációkra fókuszálok.

2.2. A Lévy-típusú forrásfüggvény

A nehézion-ütközésekben mért HBT-korrelációk esetében gyakran azzal a közelítéssel éltek, hogy
a forrásfüggvény Gauss alakú [21,22]. Ebben az esetben a korrelációs függvény szélességét, és egy-
ben a forrásfüggvény homogenitási hosszát megadó, hosszúság dimenziójú mennyiségeket gyakran
HBT-sugaraknak nevezték. A gaussos forrásfüggvény feltételezése mellett végzett mérésekb®l azt
az eredményt kapták, hogy a HBT-sugarak reciprokának négyzete lineárisan függ a transzverz
tömeg (mT) nev¶ kinematikai változótól (1/R2

HBT ∝ a+ bmT). Ez a skálázási tulajdonság hidro-
dinamikai számolások eredményeként is megkapható, és a nehézion-ütközésekben univerzálisan
meg�gyelhet® centralitástól, ütközési energiától vagy részecsketípustól függetlenül [21,23].

Voltak azonban olyan kísérleti eredmények, amelyek a forrásfüggvény nem-gaussos jellegére
utaltak [24�26]. Továbbá a PHENIX kísérlet legújabb egydimenziós HBT méréseib®l is az derült
ki, hogy a korrelációs függvény alakja nem Gauss-eloszlásnak felel meg, hanem az általánosabb,
Lévy-eloszlás írja le legjobban a kísérleti adatokat [27]. A Lévy-eloszlás megjelenésének oka nem
teljesen tisztázott a nehézion-�zikában. Egy lehetséges magyarázat az, hogy a közeg tágulása
miatt n® a közegbeli szabad úthossz, ami az er®sen kölcsönható részecskék anomális di�úziójához
vezet [28].

A Lévy-eloszlás több helyen el®fordul, például az általánosított centrális határeloszlás tétel
esetén is ez az eloszlás jelenik meg. A kés®bbiekben Lévy-eloszlásként fogok hivatkozni arra a
speciális, szimmetrikus Lévy alfa-stabil eloszlásra, amely az általános stabil eloszlásnak egy spe-
ciális esete. A stabil eloszlásokhoz tartozó s¶r¶ségfüggvényt a karakterisztikus függvény Fourier-
transzformáltjaként lehet felírni (az egyszer¶ség kedvéért csak egy dimenzióban):

ρ(r) =
1

2π

∫ ∞
−∞

dqϕ(q)e−irq, (14)

ahol a karakterisztikus függvény:

ϕ(q;α, β, c, µ) = exp (iqµ− |cq|α(1− iβsgn(q)Ψ)) , (15)

Ψ =

{
tg
(
πα
2

)
, α 6= 1

− 2
π ln(|q|), α = 1.

(16)
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Itt a stabil eloszlást az α stabilitási index (exponens), a c skálaparaméter (α = 2 esetben szó-
rás), a β asszimmetriát meghatározó paraméter, illetve µ pozíciót (α > 1 esetben várható érték)
meghatározó paraméterek jellemzik. A sgn az el®jelfüggvény. A β = 0 és µ = 0 paramétere-
zéshez tartozó speciális eset a szimmetrikus Lévy-eloszlás, amelynek s¶r¶ségfüggvénye három
dimenzióban a következ® (c→ 2−1/αR paraméterezéssel):

L(r,R, α) =
1

(2π)3

∫
d3re−iqre−

1
2
|qR|α . (17)

Az eloszlást az R Lévy-skálaparaméter és az α Lévy-stabilitási index (vagy Lévy-exponens)
segítségével paraméterezzük. A Lévy-exponens két speciális esetét érdemes még megemlíteni,
amikor az eloszlásfüggvényt analitikus alakban is fel tudjuk írni: az α = 2 esetben Gauss-eloszlást
kapunk, az α = 1 eset pedig a Cauchy-eloszlásnak felel meg. Lévy-típusú forrást feltételezve tehát
lehet®ségünk nyílik arra, hogy megmérjük, hogy mennyire különbözik a forrás alakja a gaussostól,
tehát a Lévy-exponens mennyire különbözik 2-t®l. A Lévy-típusú forrásfüggvényt �gyelembe véve
a korrelációs függvény alakjára a következ® alakot kapjuk, ha az átlagos impulzustól való függést
elhagyjuk:

C2(q;R, α) = 1 + e−|qR|
α
. (18)

Ez tehát egyfajta nyújtott exponenciális függvény.

2.2.1. A Lévy-stabilitási index és a kritikus exponens kapcsolata

A Lévy-típusú mérések végzésének egy motivációja lehet a QCD fázisdiagramjának feltérképezé-
se (lásd az 5. ábrán), és a QCD kritikus pontjának kutatása. Ahogy azt az 5. ábra is illusztrálja
nagy h®mérsékleten és alacsony bariokémiai potenciál mellett a QGP és a maganyag között
másodrend¶ fázisátalakulás van, nagyobb bariokémiai potenciálok esetén a fázisátalakulás els®-
rend¶, a kett® fázisátalakulás határán lehetséges, hogy a fázisdiagramnak kritikus pontja van.
A Lévy-eloszlásnak hatványfüggvény szerinti lecsengése van, ahol a Lévy-exponens határozza
meg a lecsengés sebességét (∼ r−(d−2+α), ahol d a dimenziók száma). A feltételezett kritikus
pontban a viselkedést kritikus exponensekkel jellemezhetjük; ezek közül egyik az η kritikus expo-
nens, amely a térbeli korrelációk hatványfüggvényszer¶ lecsengését határozza meg (∼ r−(d−2+η),
hasonlóan d a dimenziók száma). Így kapcsolatot feltételezhetünk az α Lévy-exponens és az η
kritikus exponens között. A QCD fázisdiagramján a vizsgált kritikus fázisátalakulás feltételez-
het®en azonos univerzalitási osztályban van a 3D Ising-modellel [29,30], így a 3D Ising modellre
vonatkozó elméleti számításokból származó η értékeket várhatjuk a QCD kritikus pontban is. A
3D Ising-modellben a kritikus exponens értéke η = 0.03631 [31], a véletlen térbe helyezett 3D
Ising-modellben pedig η = 0.5 ± 0.05 [32]. Így a HBT mérések során meghatározott α Lévy-
exponens jó indikátora lehet a QCD kritikus pontjának is.

2.3. A mag-glória modell

A nehézion-ütközések során keletkeznek olyan részecskék is, amelyek élettartama nem teszi lehe-
t®vé számukra, hogy a detektorba érkezzenek, így a bomlásukból származó részecskéket fogjuk
detektálni. Az ilyen hosszú élettartamú rezonanciákból származó részecskéket a mag-glória mo-
dell segítségével tudjuk �gyelembe venni [33,34]. Ebben a modellben egy kétkomponens¶ forrással
számolunk. Az egyik komponens a mag, ezt az els®dleges forrásból, azaz a táguló kvark-gluon
plazma kifagyásából származó részecskék, az általam végzett mérés esetén pionok alkotják. Ennek
a forrásnak a karakterisztikus mérete τmag ∼ 10 fm/c. A forrás másik komponense a hosszú élet-
tartamú rezonanciák bomlásából származó részecskék által alkotott glória, ennek karakterisztikus
mérete τglória � 10 fm/c.

A Fourier-transzformáció során a nagy térbeli távolságok kis relatív impulzusbeli régióknak
felelnek meg. Így a kiterjedt glória a korrelációs függvényben egy nagyon keskeny csúcsként jelenik
meg, ezt illusztrálja a 6. ábra, ez a kicsi impulzuskülönbség kísérletileg már felbonthatatlan.
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5. ábra. A QCD fázisdiagramjának illsztrációja.

A forrásfüggvény ennek megfelel®en két komponens összegeként írható fel:

S = Smag + Sglória. (19)

Így a forrás Fourier-térbe transzformálva is két komponens¶ lesz:

S̃(q,K) = S̃mag(q,K) + S̃glória(q,K). (20)

Mivel mérhet® q értékekre a glória járuléka S̃glória(q,K) = 0. Így a mért korrelációs függvény
esetén S̃(q,K)→ S̃mag(q,K) helyettesítéssel élhetünk. A korrelációs függvény felírásához szük-
ségünk van még S̃mag(0,K) és S̃glória(0,K) értékekre, ami a forrásfüggvény teljes térre vett
integráljának felel meg, ami éppen a magból és a glóriából érkez® részecskék számát adja meg:

S̃mag(0,K) = Nmag, (21)

S̃glória(0,K) = Nglória. (22)

A fentieket felhasználva és a (11) egyenletbe behelyettesítve a korrelációs függvény a következ®-
képpen írható fel:

C2(q,K) = 1 +
|S̃(q,K)|2

|S̃(0,K)|2
= 1 +

|S̃mag(q,K)|2

|S̃mag(0,K) + S̃glória(0,K)|2
. (23)

A fenti kifejezést tovább alakítva:

C2(q,K) = 1 +
|S̃mag(q,K)|2

(Nmag +Nglória)2
= 1 +

N2
mag

(Nmag +Nglória)2

|S̃mag(q,K)|2

N2
mag

, (24)

ahol bevezetve a λ = N2
mag/(Nmag +Nglória)

2 jelölést arra jutottunk, hogy a kísérletileg mérhet®
korrelációs függvényt fel tudjuk írni csupán a magra jellemz® forrásfüggvény segítségével:

C2(q,K) = 1 + λ
|S̃mag(q,K)|2

|S̃mag(0,K)|2
. (25)

A korrelációs függvény ezen alakján látszik az is, hogy a q → 0 esetben a korrelációs függvény
értéke (1+λ)-hoz tart, azaz a tengelymetszetet meghatározva meg tudjuk határozni a λ paraméter
értékét. Ezt a paramétert nevezik a korreláció er®sségének, mérésével a rendszerben az els®dleges
forrásból származó részecskék arányát tudjuk mérni az összes keletkez® részecskéhez képest.
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6. ábra. A mag-glória modell esetében a széles térbeli glória egy keskeny relatív impulzusbeli
csúccsá transzformálódik, amely kísérletileg felbonthatatlan.

A kétrészecske korrelációs függvény alakja a mag-glória modellt �gyelembe véve, és Lévy-
eloszlásnak megfelel® forrásfüggvényt feltételezve [35]:

C2(q;R, α, λ) = 1 + λe−|qR|
α
, (26)

ahol a K átlagos impulzustól való függést most nem jelöltem. Valójában a fenti alakban a mo-
dellparaméterek függenek az átlagos impulzustól.

A mag-glória modell értelmezésében a korreláció er®sségének mérésével a glóriából érkez®
pionok hányadát tudjuk megmérni. Így ez elméletileg lehet®séget nyújt nekünk arra, hogy a
glóriát befolyásoló rezonanciák hatását mérjük. Az egyik ilyen érdekes rezonancia az η′ mezon,
amelynek bomlási lánca sok piont eredményez. Elméleti várakozások szerint ennek a részecskének
a bomlásán keresztül indirekt módon lehet®ség lenne a nehézion-ütközésekben a királis UA(1)
szimmetria részleges helyreállásának mérésére [36]. Ilyenkor ugyanis az η′ mezon tömegbeli közege
lecsökken, ami azt eredményezi, hogy a keletkezési hatáskeresztmetszete alacsony impulzus esetén
jelent®sen megn®, és a bomlása során keletkez® pionok megnövelik a glória járulékát. Így tehát
az alacsony impulzusú tartományokban a λ paraméter értékének csökkenését várhatjuk [37].
Korábbi méréseknél már találtak erre az e�ektusra utaló jeleket [38, 39].

A korreláció er®sségének azonban a mag-glória modellen túli interpretációi is lehetségesek.
Háromrészecske korrelációk mérésével például a rendszerben a koherencia hatását lehetne vizs-
gálni, ami befolyásolhatja a λ értékét.

2.4. A Coulomb-kölcsönhatás szerepe

Eddig végig a kölcsönhatásmentes esetet vizsgáltuk, csupán a forrásfüggvény alakját határoztuk
meg. Azonban a kvark-gluon plazma kifagyása után, a szétrepül® részecskék kölcsönhathatnak
egymással. Az általam végzett mérések során azonos töltés¶ pionpárok korrelációját vizsgál-
tam. Töltött részecskékr®l lévén szó, �gyelembe kell venni a Coulomb-kölcsönhatás szerepét a
rendszerben. Ez azt jelenti, hogy a szabad Schrödinger-egyenlet helyett a Coulomb-kölcsönható
Schrödinger-egyenletet kell megoldani [40]. Írjuk fel az erre vonatkozó di�erenciálegyenletet, ahol
4r1 és 4r2 az els® részecske r1, illetve a második részecske r2 helykoordinátái szerinti Laplace-
operátorok, VC a Coulomb-potenciál, E pedig az állapot energiája:

− ~2

2m1
4r1ψ(r1, r2)− ~2

2m2
4r2ψ(r1, r2) + VC(r2 − r1)ψ(r1, r2) = Eψ(r1, r2). (27)

Olyan megoldást keresünk, amikor a végtelenben a kölcsönhatásmentes esetet kapjuk vissza,
tehát kett® k1 és k2 impulzusú részecskénk van, és az energia a következ® alakban írható fel:

E =
k1

2~2

2m1
+

k2
2~2

2m2
. (28)
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Igaz továbbá, hogy a hullámfüggvényt szorzat alakra tudjuk hozni a tömegközépponti és a relatív
koordinátákra áttérve:

R =
m1r1 +m2r2
m1 +m2

, (29)

r = r1 − r2. (30)

Ekkor ψ(R, r) = ψR(R)ψr(r), illetve a tömegközépponti rész megoldása a K = (k1 + k2)/2
átlagos impulzussal a következ® síkhullám:

ψR(R) = e−i2KR. (31)

Az általam vizsgált esetben azonos részecskéket vizsgálok, így m1 = m2 = m. Ebben az esetben
a tömegközéppont koordinátája: R = (r1 + r2)/2. Pionok esetén azonos, egyszeresen töltött
részecskékkel kell számolni, így a Coulomb-potenciál:

VC(r2 − r1) =
~cα
r
, ahol α =

e2

4πε1

1

~c
≈ 1

137
. (32)

Ekkor a relatív koordináta ψr(r) függvényére vonatkozó Schrödinger-egyenlet a Coulomb poten-
ciállal kiegészítve azonos tömeg¶ és egyszeresen töltött részecskékre a következ®:

4rψr(r)− 2ηk

r
ψr(r) = k2ψr(r), ahol η =

mc2α

2~ck
, (33)

ahol k a két részecske relatív impulzusa a párral együttmozgó rendszerben és ennek nagysága k.
A fenti egyenletnek a következ® alakú hullámfüggvény a megoldása:

ψr(r) = NeikrF (−iη, 1, i(kr − kr)), (34)

ahol N egy normálási faktor:
N = e−

πη
2 Γ(1 + iη). (35)

Itt Γ(z) a gamma-függvény, amelynek de�níciója:

Γ(z) =

∫ ∞
0

tz−1e−tdt, (36)

illetve az F (a, b, z) pedig az elfajult hipergeometrikus függvény, amelyet a következ® di�erenci-
álegyenlet egyik megoldásaként kapunk:

zF ′′ + (b− z)F ′ − aF = 0. (37)

Ennek egyik megoldása a elfajult hipergeometrikus függvény, amit az alábbi sor alakjában is fel
tudunk írni:

F (a, b, z) =

∞∑
n=0

zn

n!

Γ(a+ n)

Γ(a)

Γ(b)

Γ(b+ n)
. (38)

A (37) egyenlet másik, lineárisan független megoldása a másodfajú elfajult hipergeometrikus
függvény, vagy Tricomi-függvény, amelyet a kés®bbiekben ugyan nem használunk, de a teljesség
kedvéért ezt a következ® alakban írhatjuk fel:

U(a, b, z) =
Γ(1− b)

Γ(a+ 1− b)F (a, b, z)
+

Γ(b− 1)

Γ(a)
z1−bF (a+ 1− b, 2− b, z). (39)

Pionok esetén a hullámfüggvényt szimmetrizálni kell, így a kétrészecske hullámfüggvény, a tö-
megközépponti részt is �gyelembe véve:

ψ(R, r) = ψR(R)ψr(r) =
N√

2
e−i2KR

[
eikrF (−iη, 1, i(kr − kr)) + e−ikrF (−iη, 1, i(kr + kr))

]
.

(40)
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Ez alapján tehát a Coulomb-kölcsönhatás �gyelembe vételéhez a most kapott hullámfüggvényt
kell behelyettesíteni az (5) egyenletbe a síkhullám megoldás helyett. Így a korrelációs függvény és
a forrásfüggvény között már nem egy egyszer¶ Fourier-transzformáció létesít kapcsolatot, hanem
egy bonyolultabb transzformáció. Ennek a mérések során való kezelésér®l a 3.4. alfejezetben lesz
részletesen szó.

3. Háromdimenziós Lévy HBT analízis a PHENIX kísérletnél

Munkám során a Relativisztikus Nehézion Ütköztet® PHENIX kísérlete által 2010-ben rögzített,√
sNN = 200 GeV tömegközépponti nukleononkénti ütközési energiával rendelkez® arany-arany

(Au+Au) ütközések adatait használtam (összesen ∼ 7.3 · 109 esemény). Az adathalmaz reka-
librációját és a részecskeazonosítást Nagy Márton végezte. Az általam végzett analízisre 2018
májusában kaptam a PHENIX kollaborációtól �preliminary� státuszt, ami azt jelenti, hogy a
dolgozatomban bemutatott eredmények még nem véglegesek, de már a nagyközönség számára
bemutathatóak.

3.1. Korrelációs függvények mérése, eseménykeverés

A kétrészecske korrelációs függvények a részecskék impulzuskülönbségét®l (q) és átlagos impulzu-
sától (K) függenek. A kísérleti mérések során ezeket úgy vesszük �gyelembe, hogy a részecskepá-
rokat átlagos impulzusuk, pontosabban átlagos transzverz impulzusuk (KT) szerint osztályokba
osztjuk, majd ezekben a tartományokban a mért korrelációs függvények parametrizációja so-
rán csak a relatív impulzustól való függést vesszük �gyelembe. Ilyen módon különböz® átlagos
transzverz impulzusokra különböz® paraméter értékeket kapunk az illesztésekb®l. Ezzel meg tud-
juk határozni a modellparaméterek transzverz impulzus vagy transzverz tömeg (mT) függését,
ahol a transzverz tömeg m tömeg¶ és KT transzverz impulzusú részecskék esetén:

mT =
√
m2 +K2

T/c
2 (41)

A kísérleti adatanalízis során a korrelációs függvényeket kett® eloszlás hányadosaként állítjuk
el®, ilyen módon kiküszöbölve a kvantumstatisztikus e�ektuson kívüli hatásokat (pl. detektor
hatásfokból, akceptanciából adódó e�ektusok), amelyek számunkra nem érdekesek. A felvett ese-
ményekben adott tartományon belüli átlagos transzverz impulzussal rendelkez®, azonos töltés¶
pionokból párokat állítottam el®. Majd ezen részecskepárokból háromdimenziós relatív impulzus-
eloszlást készítettem. Összesen 31 db transzverz impulzus tartományt vizsgáltam, azaz összesen
62 eloszlást vettem fel, amelyb®l 31 korrelációs függvényt kaptam. Az egyik típusú eloszlás,
nevezzük aktuális eloszlásnak (A(q)) olyan módon készült, hogy minden eseményben összepáro-
sítottam minden piont az összes többi azonos töltés¶ pionnal az adott eseményb®l, majd ilyen
párok relatív impulzus eloszlásából készültek el az A(q) eloszlások. Ezen kívül elkészítettem
minden impulzustartományban egy megfelel® háttér eloszlást is (B(q)). Ennek célja az, hogy itt
olyan részecskék eloszlását mérjük, amelyeknél a Bose�Einstein-korreláció nem játszik szerepet,
mert nem azonos eseményben keletkeztek, azonban az akceptanciai és kinematikai tényez®k az
aktuális eloszláshoz hasonlóak legyenek. Ehhez az eseményeket osztályokba rendeztem: z-vertex
szerint 2 cm-es tartományokra, centralitás szerint pedig 3% széles osztályokra osztottam az ese-
ményeket. Így mindig egy, az aktuális eseménnyel megegyez® eseményosztályba tartozó kevert
eseményt tudtam létrehozni.

A kevert esemény létrehozásához szükség van valamilyen eseménykeverési módszerre, amely
nem torzítja a kapott korrelációs függvényt. Ehhez én a [27] cikk esetén is használt módszert
alkalmaztam. Ebben az esetben minden eseményosztályhoz fenntartunk egy eltárolt események-
b®l álló adatbázist, olyan módon, hogy az osztályonkénti háttéresemények száma legalább akkora
legyen mint a maximális multiplicitás a töltött pionokra nézve. Ez után minden aktuális esemény
mellé létrehozunk egy azonos eseményosztálybeli és megegyez® multiplicitású kevert eseményt,
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olyan módon, hogy abban minden részecske külön-külön eseményb®l származzon. Ehhez az ak-
tuális esemény multiplicitásával azonos számú eseményt választunk véletlenszer¶en a megfelel®
eseményosztályból, és minden eseményb®l véletlenszer¶en sorsolunk egy részecskét. Ez után a
létrehozott kevert esemény részecskéib®l az összes lehetséges részecskepárt valamelyik B(q) el-
oszláshoz számoljuk a transzverz impulzus függvényében. Az eltárolt eseményekb®l álló adat-
bázisba minden aktuális esemény belekerül, és mivel az adatbázis mérete véges, így ha elérjük
a maximálisan eltárolható eseményszámot, akkor a legrégebben eltárolt eseményt kidobjuk az
adott eseményosztályból, hogy az éppen aktuális esemény belekerülhessen.

Az adatanalízis során az A(q) és a B(q) eloszlások valójában egyszer¶ hisztogramok, és a
korrelációs függvény elkészítése során vettem �gyelembe a normálásukat:

C2(q) =
A(q)

B(q)

∫
d3qB(q)∫
d3qA(q)

. (42)

Itt az integrálást olyan tartományon végezzük, ahol a kvantumstatisztikus e�ektusok már nem
játszanak szerepet.

3.1.1. A páreloszlások hisztogramjainak felosztása

Az adatok feldolgozását a PHENIX kísérlet tagjaként a részecske�zikai adatfeldolgozásra dedi-
kált RACF (RHIC and ATLAS Computing Facility) klaszteren végezhettem, azonban még így is
felmerültek az analízis során számítási kapacitással kapcsolatos nehézségek. Az A(q) és B(q) el-
oszlások háromdimenziós hisztogramjainak mérete a memóriahasználat szempontjából igen nagy
lehet. Kezdetben minden tengelyen (három relatív impulzusváltozóban: qout, qside, qlong) 100−100
osztást vettem, amelyek szélessége ∆q = 2 MeV volt. Ezzel egyenként 1003 = 106 bines hisz-
togramokat készítettem, összesen 62 darabot (31 − 31 db A(q) és B(q)). Ezen hisztogramok
mérete a memóriahasználat szempontjából majdnem maximálisak volt. Az illesztés során azon-
ban az derült ki, hogy az algoritmus nem tudja jól megilleszteni ezeket a hisztogramokat, mert
a Bose�Einstein-csúcs után túl keveset rögzített a háttérb®l a nagy mT-hez tartozó korrelációs
függvények esetén (ugyanis a korrelációs függvények mT növelésével kiszélesednek).

Ennek a problémának az orvoslására több opció is felmerült. Legegyszer¶bb lenne csak több
osztást venni, azonos szélességgel, azonban ekkor a hisztogramok mérete nagyon nagy mérték-
ben megn®ne, ami memóriakezelési szempontból volt kivitelezhetetlen. Következ®ként felmerült,
hogy nagyobb ∆q osztásokat használjunk, ebben az esetben azonban leromlott a korrelációs
függvény felbontása, ami azt eredményezte, hogy az alacsony q értékekhez tartozó régióban nem
lehetett megfelel®en felbontani a Bose�Einstein-csúcsot. Végül a problémát kétféleképpen is sike-
rült megoldani. Az alapbeállításként is használt esetben minden mT esetén ugyanazt a felosztást
használtam. Itt a ∆q értéke n®tt a nagyobb q tartományok felé, ilyen módon hosszabb hátteret
lehetett mérni amellett, hogy az alacsony q tartománynak a felbontása is megfelel® és nem n®
meg a hisztogram mérete, mivel nem n® az osztások száma. Az osztások szélességét a következ®
kifejezés szerint számoltam:

∆qi =

2 MeV, i = 1, 2, · · · 50,

∆qi−1 ·
(
qi−1+∆qi−1

qi−1

)1.2
, i = 51, 52, · · · 100.

(43)

A másik megoldás az volt, mikor a ∆q értéke adott hisztogram esetén állandó volt és a kor-
relációs csúcs mT-vel való kiszélesedését (a homogenitási hosszok R ∝ 1/

√
mT hidrodinamikai

skálázását feltételezve) olyan módon vettük �gyelembe, hogy ∆q értékemT függvényében változik
hisztogramról-hisztogramra. Ebben az esetben a felosztás �nomságának mT függése a következ®
volt:

qmax '
√

mT

mT,0
qmax,0 =

√
mT

[
c2

GeV

]
· 325 MeV, (44)
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ahol qmax,0 = 300 MeV és mT,0 = 800 MeV/c2. Így éppen qmax = 300 MeV határig lehetett meg-
mérni a legutolsó esetben a korrelációs függvényt. Az utóbbi,mT függ® felosztást a szisztematikus
hibák becslésekor használtam fel.

3.2. Eseményszelekció és részecskevágások

Az általam használt teljes adathalmaz összesen nagyjából hét milliárd db Minimum Bias trigger-
nek megfelel® eseményt tartalmaz. A mérés során ezen eseményekb®l szelektálni kell, illetve az
egyes eseményekben keletkez® részecskék és részecskepárok közül is azokat tartjuk meg, amelyek
a legmegbízhatóbb eredményt adják.

3.2.1. Globális vágások

Az események kiválasztására vonatkozó vágásokat globális vágásoknak is nevezhetjük. Az általam
végzett munkában az eseményekben centralitásra nézve szelektáltam. Centralitást tekintve a
0 − 30% intervallumba es® eseményeket használtam. Ezen kívül az ütközés nyalábirányú helyét
meghatározó z-vertex pozícióban azokat az eseményeket fogadtam el, amelyek ±30 cm között
voltak.

3.2.2. Egyrészecske vágások

A munkám során töltött pionok korrelációs függvényeit vizsgáltam. Ahhoz, hogy helyes ered-
ményeket kapjak szükség van arra, hogy a részecskeazonosítás megbízható legyen és a lehet®
legtisztább adathalmazzal dolgozhassak. Ehhez az 1.2 részben bemutatott detektorok adatait
használjuk fel. A részecskék repülési idejét (ToF detektorok), a repülési úthosszát (pályarekonst-
rukció) és impulzusát (DC, PC1 detektorok) meghatározva rekonstruálni tudjuk a részecskék tö-
megét. Ez után olyan kétdimenziós hisztogramokat készítünk, ahol az egyik tengely a részecskék
tömege, a másik pedig az impulzus szorozva a töltéssel. Az így kapott eloszlásokban szétválnak
az egyes részecskékhez tartozó (kaon, pion, proton) csúcsok. Ezen csúcsokat Gauss-eloszlásokkal
illesztjük (ennek szórása σ), majd ezen az eloszláson tudunk vágásokat végezni, így szétválasztva
a részecskéket. Mivel a mérés során pionok korrelációs függvényét szerettem volna mérni, ezért
a pionokhoz tartozó csúcs 2σ környezetén kívüli részecskéket eldobtam, ez a részecskeazonosítás
(PID) vágása, ami tehát alapbeállításként 2σ volt. Egy másik vágás a részecskéken az ún. ID det.
matching vágás, aminél azt vizsgáljuk, hogy a részecske rekonstruált pályáját összehasonlítjuk a
tényleges beütéssel a küls® detektorokra projektálva. Ez után az eltérések ϕ és z (azimut szög
és nyalábirányú koordináta) változókon vett eloszlásait illesztjük Gauss-eloszlásnak megfelel®-
en, majd ezen alkalmazunk egy vágást, amelynek az értéke az illesztett Gauss-csúcs szórásának
kétszerese (2σ). Ezen vágások hatását a szisztematikus hibák meghatározásánál vizsgáltam.

3.2.3. Kétrészecske vágások

Ahhoz, hogy részecskék párkorrelációját tudjuk mérni, részecskepárokat kell konstruálni, azonban
a kísérleti adatok kiértékelése során felmerülnek olyan tényez®k (detektorok, pályarekonstrukciós
algoritmus hatásfoka), amelyek miatt a részecskepárok között is szelektálnunk kell. Két olyan
jelenség, amelyre különösen oda kell �gyelnünk: a pályaösszeolvadás és a szellemrészecskék ke-
letkezése. Mindkett® a pályarekonstrukcióval kapcsolatos. Az els® esetben kett® közel haladó
részecske pályáját vagy a detektor már nem tudja felbontani, vagy az algoritmus nem külön-
bözteti meg, így két részecske pályája eggyé olvad össze. A második esetben egy részecske által
okozott beütéseket az algoritmus kett® külön részecskéhez rendel, ilyen módon létrehozva egy
olyan �szellemet�, ami nem volt ott valójában. Mindkett® esetben az egymáshoz közel haladó ré-
szecskék esetén lépnek fel problémák, ezeket küszöböljük ki a párvágásokkal. Ehhez a részecskék
pályáját a detektorokba projektálva, majd részecskepárok távolságát mérve megkapjuk az egyes
detektorok azimut szög-nyalábirányú koordináta (dϕ−dz) páreloszlását. Ezeken az eloszlásokon
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végeztem vágásokat, öt különböz® detektorra, amelyeket az 1.2. szakaszban mutattam be (ToF
East, ToF West, EMC East, EMC West, DCH). Az egyes detektorok eloszlásai és az alkalmazott
vágások a 7. ábrán láthatóak, a vágások parametrizációja a következ®:

• EMCE, EMCW, DCH:

∆ϕ > ∆ϕ0 −
∆ϕ0

∆z0
∆z és ∆ϕ > ∆ϕ1 (45)

• TOFE:

∆ϕ > ∆ϕ0 −
∆ϕ0

∆z0
∆z (46)

• TOFW:
∆ϕ > ∆ϕ0 és ∆z > ∆z0 (47)

A vágásokhoz használt paraméterértékek az 1. táblázatban találhatóak. Ezek választása a de-
tektorokban mért páreloszlásokon alapult, azonban továbbra is bizonyos mértékben önkényesnek
mondható. Ennek hatását a szisztematikus hibák meghatározásánál vizsgálom meg.

cut
DCH EMC TOFE TOFW

z0 ϕ0 ϕ1 z0 ϕ0 ϕ1 z0 ϕ0 z0 ϕ0

0 11 0.15 0.025 18 0.14 0.020 13 0.13 15 0.085

1. táblázat. A párvágásokhoz használt paraméterek az egyes detektorok esetén.

3.3. Együttmozgó párkoordináta-rendszer, kinematikai változók

A korrelációs függvényeket a részecskékkel longitudinálisan (nyalábirányban) együttmozgó koordináta-
rendszerben mérjük (LCMS), mert ebben a rendszerben a legszimmetrikusabb a forrás. Illetve
a laborrendszerhez rögzített koordináta-rendszer helyett a nehézion-�zikában gyakran használt
Bertsch�Pratt-párkoordinátákat használjuk. Ezek illusztrációja a 8. ábrán látható, és de�níciójuk
a következ®:

• out: a részecskepár átlagos impulzusának iránya,

• long: a nyalábirányú koordináta,

• side: az el®z® kett®re mer®leges irány.

Nézzük meg mit mondhatunk ekkor a részecskepárt jellemz® kinematikai változókról. Kett®,
külön k1 és k2 impulzusú részecske esetén, amelyek tömege m1 = m2 = m az átlagos és a relatív
impulzusok:

K =
1

2
(k1 + k2) , (48)

q = (k1 − k2) . (49)

Az LCMS rendszerben a pár átlagos z irányú impulzusa nulla: KLCMS
z = 0. Ez után vizsgáljuk

meg a Bertsch�Pratt-koordinátákat. Ez a rendszer éppen úgy van bevezetve, hogy az átlagos
impulzus side irányú komponense nulla legyen:Kside = 0. Ez után fejezzük ki a laborhoz rögzített
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7. ábra. Az egyes detektorok ∆ϕ−∆z páreloszlásai, és az ezeken alkalmazott vágások.
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8. ábra. A Bertsch�Pratt-koordináták illusztrációja.

descartes-i rendszerben felírt mennyiségekkel az LCSM párkoordináta-rendszerében az átlagos és
a relatív impulzusokat:

Kside = 0 de�níció szerint igaz LCMS-ben is: KLCMS
side = 0, (50)

Klong = Kz, és így KLCMS
long = KLCMS

z = 0, (51)

Kout = KT, ahol KT =
√
K2
x +K2

y így KLCMS
out =

√
K2
x +K2

y , (52)

KLCMS
0 = mT, ahol mT a transzverz tömeg: mT =

√
m2 +K2

T/c
2, (53)

qLCMS
out =

qxKx + qyKy

KT
, (54)

qLCMS
side =

qxKy − qyKx

KT
, (55)

qLCMS
long = 2

√
(k1zE2 − k2zE1)2

(E1 + E2)2 − (k1z + k2z)2
, (56)

qLCMS
0 a tömeghéj feltételb®l: Kµq

µ = 0→ qLCMS
0 =

KT

mT
qLCMS
out . (57)

Mivel az analízis során csak adott tömeg¶ részecskéket (pionokat) mérek, így adott transz-
verz tömeghez (mT) adott transzverz impulzus (KT) tartozik, illetve ha egy-egy korrelációs függ-
vénynél csak adott intervallumba es® transzverz tömeggel rendelkez® részecskéket mérek, akkor
a korrelációs függvényt már csak három megfelel®en választott változó függvényében mérve is
minden szükséges információt megkapok, pl.:

qinv =

√√√√(1−
(
KT

mT

)2
)
q2
out + q2

side + q2
long, (58)

így a mérés során a korrelációs függvény változói:

C2(K,q)
kísérlet−−−−→ C2(qout, qside, qlong|KT). (59)

3.4. A Coulomb-korrekció

Korábban a 2.4. szakaszban megvizsgáltuk azt, hogy milyen hatása van a Coulomb-kölcsönhatásnak
a korrelációs függvény alakjára. Az analízis során a Coulomb-kölcsönhatás �gyelembevételéhez
bevezethetjük aK(q,R, α, λ) Coulomb-korrekciós faktort, amelyet a Coulomb-kölcsönható korre-
lációs függvény, és a szabad esetre levezetett korrelációs függvény (26) hányadosaként kaphatunk
meg:

K(q,R, α, λ) =
C

(Coulomb)
2 (q;R, α, λ)

C
(szabad)
2 (q;R, α, λ)

. (60)
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Így a megmért Coulomb-kölcsönható korrelációs függvények leírásához tudjuk használni a sza-
bad esetre levezetett modellt, ha ismerjük a Coulomb-korrekció alakját. Tehát a szabad részecs-
kékre felírt függvény és a valamilyen módon kiszámolt Coulomb-korrekciós faktor szorzatával
(K · C(szabad)

2 ) illeszthetjük a kapott adatsort. A Coulomb-korrekció �gyelembevételéhez egy
nagyon részletes numerikus táblázatot használtam. Ebben a táblázatban az egydimenziós Lévy-
paraméterek (R, α, λ) különböz® értékei mellett van kiszámolva a korrekciós faktor értéke egy
széles relatív impulzus q tartományon. Ez a táblázat eredetileg a [27] cikkhez készült. Itt a kor-
relációs függvényt egy egydimenziós |q| változó függvényében vizsgálták a PHENIX kísérletnél.
Ez egy gömbszimmetrikus közelítésnek felel meg. Az egydimenziós Coulomb-korrekció változója
a párkoordináta-rendszerben a qinv =

√
qµqµ, amit a háromdimenziós relatív impulzusok függvé-

nyében is ki lehet fejezni az (58) egyenletnek megfelel®en. Azonban a gömbszimmetrikus leíráshoz
a |q| háromdimenziós relatív impulzus abszolútértéke természetesen adódik. Az analízis során
alapbeállításként a qinv változót használtam, és a |q| változóval számolt esetet a szisztematikus
hibák becslésénél vettem �gyelembe. Tehát a munkám során használt Coulomb-korrekció egy
gömbszimmetrikus esetet feltételez®, közelít® megoldás. A kés®bbiekben tervezem a Coulomb-
korrekció háromdimenziós esetre való megvalósítását.

3.5. A modellparaméterek illesztése

A mért háromdimenziós korrelációs függvényeket a következ®, Lévy-típusú forrást feltételez®
függvénnyel illesztettem:

C2(q;R, α, λ) = K(q,R, α, λ)C
(0)
2 (q;R, α, λ), (61)

C
(0)
2 (q;R, α, λ) = N(1 + ε

3∑
i

qi)
(

1 + λe−|
∑

i,j(qiR
2
ijqj)|

α/2
)

(62)

ahol N egy normálási faktor, illetve a háttér jobb leírásához bevezettünk egy lineáris hátteret
(1+ε

∑3
i qi). Az i, j indexek mindenhol az {out,side,long} koordinátákon futnak. Az exponensben

szerepl® kvadratikus kifejezést még tovább lehet egyszer¶síteni, ha élünk azzal a feltételezéssel,
hogy az Rij mátrix diagonális a párkoordináta-rendszerben:∑

i,j

(qiR
2
ijqj)→ (R2

outq
2
out +R2

sideq
2
side +R2

longq
2
long). (63)

Az illesztést ez után a ROOT környezet MINUIT 2 minimalizáló csomagjával végeztem. A há-
romdimenziós A(q) és B(q) hisztogramokban binenként nem volt elég beütés ahhoz, hogy a hibát
normális eloszlásúnak vehessük, így az illesztésnél �gyelembe kellett venni azt, hogy a C2(q) kor-
relációs függvényt kett® Poisson hibával terhelt hisztogram hányadosaként állítottam el®. Ehhez
a következ® Poisson-likelihood χ2 függvényt használtam [41]:

χ2
λ =

∑
−2 ·

(
A · ln C2(A+B)

A(1 + C2)
+B · ln (A+B)

B(C2 + 1)

)
, (64)

ahol C2 a korrelációs függvény elméleti értékét jelöli a (61) kifejezésnek megfelel®en. Az illesztés
során a fenti költségfüggvényt minimalizáltam. Az illesztéshez egy több körös iteratív módszert
használtam. Ennek oka, hogy a Coulomb-korrekcióval együtt az illesztés χ2

λ térképe �uktuál,
így az algoritmus nagy valószín¶séggel megakad egy lokális minimumban. Ezért a korrekciót is
variáló illesztés eredményeképp kapott λ0, α0, Rout,0, Rside,0, Rlong,0 paramétereket mint kiindulási
paramétereket használva újraillesztettem a korrelációs függvény analitikusan számolható részét.
Eközben a Coulomb-korrekcióhoz a korábban meghatározott paramétereket használtam. Tehát
a következ® függvényt illesztettem:

f(q,R, α, λ;R0, α0, λ0) = K(q,R0, α0, λ0)C
(0)
2 (q;R, α, λ), (65)
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out side long

9. ábra. Példa illesztés, ahol a háromdimenziós korrelációs függvény projekcióit ábrázoltam az
out, side, long tengelyek mentén, a másik két irányban 20 MeV< qmásik < 40 MeV között projek-
tálva. Láthatjuk a nyers adatpontokat, a Coulomb-korrigált adatpontokat, az illesztett korrelációs
függvényt, illetve külön a Coulomb-korrekciós faktort és az illesztési függvény analitikus részét.

ahol most R0, α0, λ0 rögzített paraméterek. Ebb®l az illesztésb®l megkapjuk a R1, α1, λ1 pa-
ramétereket. Ha egy ilyen iteráció során a paraméterek értéke többet változik, mint egy adott
toleranciaszint (δtol < δiter), akkor a kapott R1, α1, λ1 paraméterekkel, mint kezd®paraméterek-
kel újra elvégezzük a Coulomb-korrekciót is variáló illesztést. Az ilyen iterációk száma a használt
toleranciaszinttel (δtol = 0.01) általában 3 − 4 , ha a paraméterek változását a következ®képp
számolom:

δiter =

√√√√∑
P

(
Pi+1 − Pi

Pi

)2

, ahol P ∈ {RoutRside, Rlong, λ, α}. (66)

Az illesztésb®l kapott paraméterek statisztikus hibáját a ROOT MINUIT Minos csomagjával ha-
tároztam meg, amely a paramétertérben az optimális paraméterértékek körül a költségfüggvény
χ2 + 1 értékéhez tartozó (hiper)felület projektálásával határozza meg az aszimmetrikus hibákat.
Az illesztéseket csak egy olyan q tartományon végeztem, ahol a statisztika kell®en nagy. Ez azt
jelenti, hogy a legalacsonyabb q értékekhez tartozó bineket nem vettem �gyelembe az illesztésnél,
mivel a párvágások miatt itt alig található beütés, illetve a nagy q-hoz tartozó tartományokon
sem illesztettem, ha elfogyott a statisztika. Egy példa illesztés a 9. ábrán látható . A háromdimen-
ziós korrelációs függvényt az out, side, long tengelyek mentén projektáltam a másik két irányban
20 MeV< qmásik < 40 MeV tartományokon, mivel ez a Bose�Einstein-csúcsot is tartalmazza
viszont a Coulomb-kölcsönhatás által dominált régiót nem. Az ábra mutatja a nyers adatpon-
tokat és a Coulomb-korrigált adatpontokat. Látható továbbá az illesztett korrelációs függvény,
valamint külön-külön a Coulomb-korrekciós faktor és az illesztési függvény kölcsönhatásmentes
része. Az egyes panelek alatt az adatpontok elméleti görbe körüli szórása látható. A projekciókra
kiszámoltam a gaussos hibát feltételez® χ2 értékeket is, és a χ2/NDF értékb®l pedig a kon�-
denciaszinteket, ahol ennek értéke 10−6 és 1 között volt (de az esetek többségében 0.1 felett).
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3.6. Szisztematikus hibák

A HBT mérések eredményeképp kapott paraméterértékek függenek a kísérleti összeállítástól és
az analízis egyes lépéseit®l (vágások, illesztési határok, stb.), amelyek hatását a szisztematikus
hibák vizsgálatával tudjuk megbecsülni. A mérés elvégzése során az alábbi hét jelent®s hibaforrást
vettem �gyelembe:

Szisztematikus hibaforrások
n Forrás
1 PID vágás
2 ID matching vágás
3 Párvágások
4 Coulomb-korrekció
5 Hisztogramok relatív impulzus (q) binezése
6 Alsó illesztési határok (qmin)
7 Fels® illesztési határok (qmax)

2. táblázat. A �gyelembe vett szisztematikus hibaforrások.

A hibaforrások hatásának becsléséhez jelöljön P egy �zikai paramétert (P ∈ {Rout, Rside,
Rlong,λ,α}). Egy P paraméternek az alapbeállítások melletti értékét az i-edik transzverz tömeg
(mT) binben jelölje P 0(i). Ez után legyen N a szisztematikus hibaforrások halmaza, ahol ezt
n = 1, 2, · · · , 7 indexeli. Az adott hibaforráshoz tartozó egyes beállításokat k-val indexeljük.
Végül az n-edik hibaforrás különböz® beállításait két halmazba osztjuk szét:

k ∈ K↑n ha P 0(i) < P kn (i), (67)

k ∈ K↓n ha P 0(i) > P kn (i), (68)

ahol P kn (i) a P paraméter n-edik szisztematikus hibaforrás k-dik beállítása melletti értéke az
i-edik transzverz tömeg binben (egyszerre mindig csak egy hibaforrás beállításai térnek el az
alapbeállítástól). Ezzel adott P paraméter i-edik transzverz tömeg binbeli aszimmetrikus hibáit
a következ®képp számolhatjuk:

δP ↑(i) =

√√√√∑
n∈N

1

|K↑n|

∑
k∈K↑n

(P kn (i)− P 0(i))
2
, (69)

δP ↓(i) =

√√√√∑
n∈N

1

|K↓n|

∑
k∈K↓n

(P kn (i)− P 0(i))
2
, (70)

ahol |K↑n| a K↑n halmaz számosságát jelöli. Az egyes szisztematikus hibaforrásokhoz tartozó be-
állítások a következ®k:

• PID vágás:

0 2σ

1 1σ

2 2.5σ

• ID matching vágás:

0 2σ

1 1σ
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2 2.5σ

• Párvágások, a 3.2.3 szakasz (45)-(47) egyenleteinek megfelel® paraméterezéssel:

beállítás
DCH EMC TOFE TOFW

z0 ϕ0 ϕ1 z0 ϕ0 ϕ1 z0 ϕ0 z0 ϕ0

0 11 0.15 0.025 18 0.14 0.020 13 0.13 15 0.085
1 12 0.16 0.030 19 0.15 0.025 14 0.14 15.5 0.090
2 10 0.14 0.020 17 0.13 0.015 12 0.12 14.5 0.080

• Couloumb-korrekcióhoz használt relatív impulzus változó:

0 qinv

1 |q|

• Hisztogramok relatív impulzus osztása:

0 q függ® ∆q (43) szerint

1 mT függ® qmax (44) szerint

• Alsó illesztési határok:

0 mT függ® qmin a 4. táblázatnak megfelel®en

1 minden mT esetén −2 MeV

2 minden mT esetén +2 MeV

• Fels® illesztési határok:

0 mT és irányfügg® qmax a 4. táblázatnak megfelel®en

1 minden mT esetén −2 MeV

2 minden mT esetén +2 MeV

Az egyes hibaforrások járulékát külön-külön az A.1. függelék 3. táblázata tartalmazza.

4. Eredmények

Munkám során pozitív és negatív töltés¶ pion párok korrelációs függvényeit mértem meg 31 kü-
lönböz® transzverz tömeg tartományban. Ez után ezeket a (61) egyenletnek megfelel® függvénnyel
illesztettem, így meg tudtam határozni a modellparaméterek mT függését. A paraméterek egy-
részt statisztikus hibával terheltek, amelyeket az alapbeállítások mellett történ® illesztés esetén
határoztam meg. Ezen kívül a mérés szisztematikus hibáit a 3.6. szakasznak megfelel®en vettem
�gyelembe. Az analízis eredményét összehasonlítottam a 2018-ban megjelent [27] cikk eredménye-
ivel, ahol a PHENIX kísérletben az általam is felhasznált adatszetten egydimenziós Lévy-típusú
HBT analízist végeztek.

4.1. Lévy-skálaparaméterek

Els®ként a forrás háromdimenziós homogenitási régióját jellemz® Lévy-skálaparaméterek transz-
verz tömeg függését vizsgáljuk, ez látható a 10. ábrán. Láthatjuk, hogy a skálaparaméterek a
különböz® irányokban (out, side, long) különböz® értéket vesznek fel, tehát a forrás nem gömb-
szimmetrikus. Továbbá minden irányban az egydimenziós esethez hasonlóan közelít®leg fennáll
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10. ábra. A kék pontok jelölik a háromdimenziós skálaparamétereket: bal oldalon Rout, középen
Rside jobb oldalon Rlong. A fekete hibajelöl® vonalak jelölik az egyes binben a paraméter statisz-
tikus hibáját, a kék hibasávok pedig a szisztematikus hibát. Minden panelben ábrázoltam ugyan-
azt az egydimenziós analízisb®l származó skálaparamétert: ezek a narancssárga adatpontok, ezek
statisztikus hibáját fekete hibavonalak jelölik, a szisztematikus hibát pedig a narancssárgával
szegélyezett tartomány reprezentálja.

a skálaparaméterek R ∝ 1/
√
mT hidrodinamikai skálázása, ahogy azt a 11. ábrán láthatjuk. Ez

a skálázás hidrodinamikai számolásokból megkapható, általában gaussos homogenitási hosszok-
ra (α = 2), illetve ezt korábbi nem Lévy-típusú HBT mérésekben is tapasztalták [21, 23]. A
hidrodinamikai jelleg¶ skálázás azonban a mérési eredmények alapján teljesült az egydimenziós
Lévy-skálaparaméterre is [27] és ezen mérés eredményeként azt látjuk, hogy a skálázás három
dimenzióban is fennáll. A háromdimenziós skálaparaméterek mérése azért is fontos, mert a ki-
fagyás id®beni lefolyásáról is információt kaphatunk segítségükkel. Az out és a side irányokhoz
tartozó Rout és Rside skálaparaméterek négyzeteinek különbsége (R2

out−R2
side) kapcsolatban van

a kifagyás id®tartamát jellemz® ∆τ id®tartammal [42]. Egy viszonylag egyszer¶, analitikusan is
számolható hidrodinamikai modell esetén R2

out −R2
side = β2

T∆τ2 áll fenn gaussos sugarakra [43].
A Lévy-típusú skálaparaméterek esetén nem áll fenn ilyen egyszer¶ összefüggés, azonban a há-
romdimenziós homogenitási hosszok mérésével fontos �zikai információhoz juthatunk a kifagyás-
sal kapcsolatban is. A jelenlegi eredményeknél általában Rout < Rside, így itt további részletes
vizsgálat szükséges, de a skálaparaméterek aszimmetriájának vizsgálata érdekes információkat
szolgáltathat az ütközések térid®beli geometriájáról. Érdemes még ezen a ponton észrevenni azt,
hogy a forrás az els® néhány mT binben a legaszimmetrikusabb, ahol Rlong igen nagy értéket vesz
fel, bár nagyon jelent®s szisztematikus hibával terhelt az értéke. A meg�gyelhet® aszimmetria
miatt fontos lehet a nem gömbszimmetrikus Coulomb-korrekció alkalmazása a jöv®ben.

4.2. A Lévy-stabilitási index

A Lévy-stabilitási index (vagy Lévy-exponens) jellemzi a forrás alakját. A Lévy-exponens transz-
verz tömeg függése a 12. ábrán látható. A stabilitási index értékéb®l levonhatjuk azt a következ-
tetést, hogy háromdimenziós esetben az adatokat nem Gauss (α = 2) és nem Cauchy (α = 1) el-
oszlásnak megfelel® forrással tudjuk legjobban magyarázni, hanem az általánosabb szimmetrikus
Lévy-eloszlással. Ennek oka lehet a táguló közegben létrejöv® anomális di�úzió. Ezt a feltételezést
tudnánk például olyan módon ellen®rizni, hogy más fajta részecskék (pl. kaonok) korrelációs függ-
vényeit megmérve megvizsgáljuk, hogy a hatáskeresztmetszet szerinti rendezést tapasztalunk-e
az α exponens értéket illet®en. Kaonok esetén a pionokénál kisebb teljes hatáskeresztmetszet
miatt egy er®teljesebb farokkal rendelkez® eloszlást várnánk (kisebb α). Az eredményekb®l ezen
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11. ábra. A Lévy-skálaparaméterek reciprokának négyzete a transzverz tömeg függvényében,
illetve lineáris illesztések. Látható a hidrodinamikai jelleg® 1/R2 ∝ mT skálázás.

a ponton azt látjuk, hogy a QCD kritikus ponttól is távol vagyunk (α ≤ 0.5), ez feltételezhet®en
arra utal, hogy a kritikus pontot alacsonyabb ütközési energiák vizsgálatával kell kutatnunk.
Viszont érdemes megjegyezni, hogy a kritikus viselkedés szempontjából fontos tényez® lehet pél-
dául a nehézion-ütközésekben létrejöv® kvark-gluon plazma térfogatának véges mérete, így a
további e�ektusok hatása �gyelembevételével tudnánk a kritikus pontbeli α értékre pontosabb
becslést adni. Továbbá látható, hogy az els® néhány mT bint leszámítva az eredmények egyeznek
az egydimenziós mérésb®l kapott értékekkel. Ennek az eltérésnek az oka lehet az, hogy a forrás
ott a legaszimmetrikusabb viszont a használt Coulomb-korrekció alapvet®en gömbszimmetrikus
forrásra érvényes.

4.3. A korreláció er®ssége

A korreláció er®ssége a mag-glória modell interpretációjában megadja a rezonanciabomlásból
származó pionok arányát a rendszerben lév® összes pionhoz képest. Továbbá indirekt módon
megmérhetjük az η′ mezon közegbeli tömegmódosulását, ami az UA(1) spontán sérült szimmetria
részleges helyreállásának lehetne az indikátora. A korreláció er®sségének transzverz tömeg függé-
sét a 13. ábrán láthatjuk. A mag-glória modellen túli e�ektusokra további mérésekb®l tudnánk
következtetni, háromrészecske korrelációk például a rendszerben fellép® koherens pionkeltésr®l
tudnának információt nyújtani. A korreláció er®ssége a Lévy-stabilitási indexhez hasonlóan az
els® néhány bint®l eltekintve megegyezik a háromdimenziós és az egydimenziós esetben. Az eltérés
lehetséges oka ebben az esetben is a forrás aszimmetriája és az alkalmazott közelít® Coulomb-
korrekció.

4.4. Illesztések rögzített Lévy-exponenssel

A Lévy-exponens értéke a mérés alapján szisztematikus hibákat is �gyelembe véve konzisztens
a konstans (α = 1.1375) értékkel. Ezen felül a Lévy paraméterek er®sen korreláltak, így érde-
mes megvizsgálni az illesztéseket rögzített α exponens mellett. Az ilyen illesztés mellett kapott
paraméterek nem Preliminary státuszúak, így csak beosztások nélküli tengelyekkel mutathatom
be az eredményeket, amelyek a 14. ábrán láthatóak. A fels® ábrán látható a korreláció er®s-
ségének transzverz tömeg függése. Jól látható, hogy a λ értéke kisebb az alacsony transzverz
tömeghez tartozó régióban. Ez kvalitatíven egyezik az η′ mezon közegbeli tömegmódosulása által
okozott e�ektussal, így érdemes ezt a jelenséget a továbbiakban is vizsgálni. A középs® ábrán
a rögzített α mellett kapott Lévy-skálaparaméterek láthatóak. A Lévy-exponens rögzítésével a

25



]2 [GeV/cTm
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

α

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

 

 3D-π-π
 3D+π+π

 1D Phys. Rev. C 97, 064911-π-π
 1D Phys. Rev. C 97, 064911+π+π

PHENIX 0-30% Centrality
 = 200 GeVNNsAu+Au   

 

PH ENIX
preliminary

12. ábra. A Lévy-exponens transzverz tömeg függvényében: kékkel az általam végzett háromdi-
menziós mérésb®l származó értékek vannak feltüntetve, a skálaparaméterekhez hasonlóan fekete
vonalak jelölik a statisztikus hibát, kék hibasávok pedig a szisztematikus hibát. Ábrázoltam ezen
kívül a [27] cikk egydimenziós eredményeit, ezek a narancssárga adatpontok, a hibák itt is a
skálaparaméterekhez hasonlóan vannak jelölve.
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13. ábra. A korreláció er®ssége a transzverz tömeg függvényében: kék színnel ábrázoltam a három-
dimenziós analízis eredményét és narancssárga pontok jelölik az egydimenziós mérésb®l származó
értékeket. A hibák jelölése a korábbiakhoz hasonló.
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trendek sokkal tisztábbak lettek, illetve ebben az esetben is egyértelm¶en látszik a különböz®
irányok közötti különbség, és így a forrás aszimmetriája. Végül a skálaparaméterek transzverz
tömeggel való skálázását vizsgáljuk meg. Ehhez az alsó ábrán ábrázoltam a három különböz®
skálaparaméter reciprokának négyzetét a transzverz tömeg függvényében, illetve az adatpontok
lineáris illesztéséb®l kapott egyenest. Látható, hogy az Rside és Rlong esetén az adatpontok szé-
pen követik a lineáris trendet, így tehát itt egyértelm¶en láthatjuk a hidrodinamikai skálázást
(1/R2 ∝ mT). Az Rout esetén azonban a magasabb mT tartományban az adatpontok eltérnek
a lineáris trendt®l. Ennek az eltérésnek több oka is lehet, illetve az adatpontok szisztematikus
hibájának vizsgálata is elengedhetetlen miel®tt bármilyen �zikai konklúziót lehetne levonni ezek-
b®l az eredményekb®l. Azonban mindenképpen érdemes ezt az eltérést vizsgálni, és megtalálni a
okát, mivel ez egy újfajta jelenség indikátora is lehet.

5. Összefoglalás

Munkám során a PHENIX kísérlet által rögzített
√
s
NN

= 200 GeV-es Au+Au ütközések adata-
it felhasználva mértem meg azonos töltés¶ pionpárok (π+π+ és π−π−) háromdimenziós Bose�
Einstein-korrelációs függvényeit. A korrelációs függvény változóit a longitudinálisan együttmozgó
(LCMS) rendszerben, Bertsch-Pratt koordinátákat használva (out, side, long) írtam fel. A nyers
korrelációs függvényeket ez után Lévy-típusú forrást feltételez® és a Coulomb-kölcsönhatást, illet-
ve mag-glória modellt �gyelembe vev® elméleti görbével illesztettem, így meg tudtam határozni
a modellparaméterek transzverz tömeg függését.

A paraméterek vizsgálata megmutatta, hogy a Lévy-exponens értéke sem Gauss- (α = 2), sem
Cauchy-eloszlással (α = 1) nem konzisztens. Az adatok legjobb leírását az általános, szimmetri-
kus Lévy-eloszlásnak megfelel® forrásfüggvény adja, ahol a Lévy-exponens értéke közel konstans
(α = 1.1375). Ennek oka a táguló közegben kialakuló anomális di�úzió lehet. Azt találtuk to-
vábbá, hogy a QCD-kritikus pont feltételezett kritikus exponens értékét®l (α ≤ 0, 5) is messze
vagyunk. A háromdimenziós mérés Lévy-exponens értéke nagyon hasonló a korábbi, egydimen-
ziós analízis esetén kapott értékhez, csupán az alacsony transzverz tömeghez tartozó régióban
tapasztaltunk a mérések hibáján túli eltérést.

A háromdimenziós skálaparaméterek vizsgálatából azt látjuk, hogy a nehézion-ütközésekben
létrejöv® forrás aszimmetrikus. Ezen aszimmetria kés®bbi vizsgálatával a kifagyás id®beli le-
folyásáról tudunk információt szerezni (R2

out − R2
side). Ezen felül fontos látni, hogy a gaussos

homogenitási hosszoknál korábban mért hidrodinamikai (R ∝ 1/
√
mT) skálázást, az egydimen-

ziós Lévy analízishez hasonlóan, a háromdimenziós analízisben is látjuk. A rögzített α exponens
melletti illesztések esetén az Rout paraméternél a hidrodinamikai jelleg¶ skálázástól való eltérést
tapasztaltunk, amely egy új jelenség indikátora is lehet, így ez további vizsgálat tárgyát képezi.

A korreláció er®sségének vizsgálatánál azt találtuk, hogy a háromdimenziós eredmények kon-
zisztensek az egydimenziós eredményekkel a legalacsonyabb mT tartományt leszámítva. Ez az a
tartomány, ahol azonban a skálaparaméterek alapján a legaszimmetrikusabb a forrás, így az el-
térés oka a használt, közelít® Coulomb-korrekció lehet, ami gömbszimmetrikus forrást feltételez.
Továbbá a rögzített Lévy-exponenssel való illesztésnél az alacsony transzverz tömeg tartomány-
hoz alacsonyabb λ érték tartozott, amely kvalitatíven egyezik azzal az e�ektussal, amelyet az η′

mezon közegbeli tömegmódosulása miatt várunk, így ezen e�ektus további vizsgálata is érdekes
a jöv®ben.

A nem rögzített Lévy-exponens mellett kapott eredmények ebben a formában Preliminary

státuszúak és publikált konferenciaközlemény formájában rövid id®n belül meg fognak jelenni
[44], azonban még nem véglegesek. A véglegesítés el®tt többek között egy háromdimenziós, nem
gömbszimmetrikus Coulomb-korrekció kidolgozását, majd utána a hivatalos PHENIX publikáció
elkészítését tervezem.
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14. ábra. Rögzített α Lévy-exponens melletti illesztésb®l kapott paraméterértékek (fentr®l lefelé
λ, R és 1/R2) a transzverz tömeg függvényében. Minden esetben csak a paraméterek illesztése
során adódó statisztikus hiba van ábrázolva. Az eredmények nem Preliminary státuszúak, így a
tengelyekr®l el kellett távolítanom a beosztásokat.
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A. Függelék

A.1. Szisztematikus hibaforrások hatása

Az egyes hibaforrások járulékát az alacsony mT (mT<500 MeV/c2) és a magas mT (mT>500
MeV/c2) tartományokra a 3. táblázat tartalmazza. Minden hibaforrás esetén az egyes paraméte-
rekre vonatkozó aszimmetrikus relatív hibákat írtam fel.

mT<500 MeV/c2

λ [%] Rout [%] Rside [%] Rlong [%] α [%]
Forrás ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓
PID 2.7 8.4 2.1 2.3 1.9 3.8 4.5 2.7 2.1 1.5

ID match. 4.1 7.7 2.2 4.8 2.3 4.8 2.2 4.8 2.8 1.9
párvágás 3.3 7.0 2.3 5.0 2.4 5.1 2.1 5.1 3.1 1.7

illesztés qmax 0.3 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2
illesztés qmin 0.6 0.9 0.4 0.6 0.5 0.7 0.5 0.6 0.5 0.4
Coul. corr. 0.5 4.1 0.4 2.7 0.4 2.8 0.4 2.7 1.8 0.2
q-bin 10.5 0.4 0.0 7.2 7.8 0.3 7.4 0.3 0.2 4.1

mT>500 MeV/c2

λ [%] Rout [%] Rside [%] Rlong [%] α [%]
Forrás ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓
PID 2.9 5.1 1.7 2.6 1.7 2.8 1.8 3.1 1.6 1.1

ID match. 9.3 18.6 4.9 9.6 4.3 9.6 4.9 10.9 4.8 2.9
párvágás 6.3 14.6 4.5 9.5 4.6 10.2 3.6 9.1 4.6 2.8

illesztés qmax 0.2 0.2 0.15 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
illesztés qmin 1.5 1.5 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2 0.8 0.8
Coul. corr. 0.5 16.9 0.2 13.3 0.3 13.0 0.4 11.3 6.5 0.2
q-bin 15.9 0.0 0.3 3.3 12.3 0.0 12.8 0.0 0.0 9.0

3. táblázat. Az egyes hibaforrások átlagos járuléka az alacsony mT és a magas mT tartományok-
ban. A relatív hibák %-ban vannak megadva és a ↑ és ↓ a felfelé és lefelé értend® aszimmetrikus
hibákat jelölik.

A.2. Illesztési határok

Az illesztést azon tartományban végeztem, ahol teljesült a következ® kett® feltétel:

qmin ≤
√
q2
out + q2

side + q2
long, (71)

qout
qoutmax

+
qside
qsidemax

+
qlong

qlongmax

≤ 1, (72)

ahol a qmin, qoutmax, q
side
max és q

long
max paraméterek értéke mT függ®, és a 4. táblázatban találhatóak.
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bin mT [GeV/c2] qmin [MeV] qoutmax [MeV] qsidemax [MeV] qlongmax [MeV]
1 0.235754 10 80 200 110
2 0.25215 10 100 220 120
3 0.269035 10 120 240 130
4 0.286321 10 150 260 140
5 0.30394 12 170 280 140
6 0.321838 12 170 290 150
7 0.33997 12 180 290 160
8 0.358301 14 180 290 160
9 0.376802 14 190 290 170
10 0.395449 18 200 290 170
11 0.414222 18 220 290 170
12 0.433105 18 230 290 170
13 0.452084 18 240 290 170
14 0.471147 22 250 290 170
15 0.490285 22 260 290 180
16 0.50949 22 270 290 180
17 0.528753 22 270 290 180
18 0.548069 22 280 290 180
19 0.567433 22 280 290 190
20 0.586839 24 290 290 200
21 0.606284 24 290 290 210
22 0.625763 26 290 290 220
23 0.645275 26 290 290 230
24 0.664816 26 290 290 240
25 0.684383 28 290 290 250
26 0.703974 28 290 290 260
27 0.723588 28 290 290 270
28 0.743223 30 290 290 280
29 0.772709 30 290 290 290
30 0.812084 32 290 290 290
31 0.851516 32 290 290 290

4. táblázat. Az alsó és fels® illesztési határok mT függ® paraméterezése.

32



NYILATKOZAT 
 

 

 

Név: 

ELTE Természettudományi Kar, szak: 

NEPTUN azonosító: 

Szakdolgozat címe: 

 

 

 

 

A szakdolgozat szerzőjeként fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 

dolgozatom önálló munkám eredménye, saját szellemi termékem, abban a hivatkozások és 

idézések standard szabályait következetesen alkalmaztam, mások által írt részeket a 

megfelelő idézés nélkül nem használtam fel. 

 

 

Budapest, 20 _______________________________ 

 a hallgató aláírása 

 

Kurgyis Bálint

Fizika BSc

Bose-Einstein-korrelációk a nagyenergiás fizikában

LGS89C

19. május 27.

33


	Bevezetés
	Az Osrobbanástól a nehézion-ütközésekig
	A PHENIX kísérlet
	Az erosen kölcsönható kvark-gluon plazma jelei

	A HBT-effektus és a Bose–Einstein-korrelációk
	Bose–Einstein-korrelációk a nehézion-ütközésekben
	A Lévy-típusú forrásfüggvény
	A mag-glória modell
	A Coulomb-kölcsönhatás szerepe

	Háromdimenziós Lévy HBT analízis a PHENIX kísérletnél
	Korrelációs függvények mérése, eseménykeverés
	Eseményszelekció és részecskevágások
	Együttmozgó párkoordináta-rendszer, kinematikai változók
	A Coulomb-korrekció
	A modellparaméterek illesztése
	Szisztematikus hibák

	Eredmények
	Lévy-skálaparaméterek
	A Lévy-stabilitási index
	A korreláció erossége
	Illesztések rögzített Lévy-exponenssel

	Összefoglalás
	Hivatkozások
	Függelék
	Szisztematikus hibaforrások hatása
	Illesztési határok


